Sundsvall – Ånge
Kretsstämma 2015-03-11
Stämmans hölls på Kyrkans Hus i Sundsvall.
§ 1. Mötets öppnande
Kretsordförande förklarades mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Mötet förklarade dagordningen godkänd.
§ 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
Förteckning upprättades.
§ 4. Val av mötesordförande.
Valdes Kenneth Borensjö till ordförande under stämman.
§ 5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.
Förklarades Hans Andersson vara sekreterare under stämman.
§ 6. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
Valdes Franziska Egger och Hans Almén att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 7. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
Förklarades stämman vara behörigen utlyst.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 med balansräkning samt resultaträkning
genomgicks. Efter beslut att kompletterat verksamhetsberättelsen med viss
programverksamhet för våren lades årsredovisningen till handlingarna.
§ 9. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelse för år 2014 föredrogs.
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Fastställdes resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med
revisorernas förslag.
§ 12. Fastställande av budget.
Föreslagen budget för verksamhetsåret fastställdes.
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§ 13. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen.
Valdes Lisbeth Jakobsson (omval) till ordförande för kretsen tillika ordförande i styrelsen.
§ 14. Val av övriga styrelseledamöter.
a. Val av ordinarie ledamöter (2 år)
Valdes Björn Abelsson (omval), Lena Norell (omval) och Franziska Egger (nyval) till
ordinarie ledamöter.
b. Val av suppleanter (1 år)
Valdes Moa Eld-Isaksson (nyval) och Birger Hjörleifsson (nyval) till suppleanter.
§ 15. Eventuella fyllnadsval.
Inga fyllnadsval.
§ 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Valdes Hans Almén (omval) och Eila Orre (omval) till revisorer och Per Helttunen (omval)
och Jan-Olof Tedebrand (omval) till revisorssuppleanter.
§ 17. Val av valberedning.
Valdes Jan-Olof Tedebrand (omval) och som suppleant Jan Bengtson (omval).
§ 18. Ärenden som väckts genom motion.
Inga motioner har inkommit.
§ 19. Stämmans avslutande.
a. Kretsordförande har ordet
Kretsordförande tackade mötesordförande och avgående ledamot med en blomma samt
tackade mötet för fortsatt förtroende. Efterlyste också alla att föreslå kandidater till
ledamöter för Naturskyddsföreningens länsförbunds styrelse.
b. Mötet avslutas.
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet:
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Kenneth Borensjö
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